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Byl jsem vyzván nkolika mladšími páteli, abych
promluvil zde ped vámi i ped nimi o pomru umní
a náboženství. Neiním to bez jakéhosi ostychu a bez
jakýchsi rozpak: práv toto thema jest dnes terem
demagogie politické i literární, jako bylo vera míem
ve hrách diletantv a estétv; a vle, chápati nco
z tchto otázek a mysliti opravdov a estn o nich,

bývá tak malá, jako chu a svody, vykoisovati jich

ke štvaní a k lovu v kalných vodách, bývají veliké.

Je-li který námt subtilní, tož ten zde; a nerozumti
mže zde konen i vle nejlepší — jak teprve vle
mén ochotná! Ale na rozpaky a váhání jest již pozd;
stalo se totiž, že ekl jsem nedávno a, i jsem dlužen,

íci dnes bac. A doufám, že mezi mým poslucha-
stvem nebo tenástvem jest alespo menšina, pro niž

necítil a nemyslil jsem nadarmo.
Temi velikými silami, tvoícími a budujícími ži-

vot kulturní, bude se mn zde zabývati; náboženstvím,

vdou a umním — umním myslím zde pedevším
poesii jako oblast, v níž snoubí se duch s látkou

nejjemnjší.
O náboženství jest mn mluviti nejprve, a již zde

narážím na nesnáz: náboženství jest mn pede vším

a po výtce vášnivý život vnitní, zvýšený život vnitní,

píboj lásky a tvorby, který vynáší duši lidskou výše
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než moská vlna lo na svém hbet. Není mn nábo-
ženství bez vznitních zážitk a zkušeností; jestli kde,
zde práv jsou látkou tvorby. Ale není zkušenost ná-
boženská jako nejvnitrnjší statek duše cosi nesdli-
telného? Nvyžívá se cele v inu nebo v postoji duše,

který uniká slovu, ponvadž jest již runa, znamení,
typ, písmeno djinné? A dále: máme my, moderní
lidé, dosti silných zkušeností náboženských? Nehra-
jeme si pouze náladami náboženskými? Nebo: vy-
bedli jsme z nich a dobrali jsme se již opravdových
zážitkv a opravdové tvorby náboženské?

Odpovdti konkrétn i na tyto otázky chce má
úvaha; její cíl a úel jest vedle jiného i v tom. Zatím
na jejím prahu podotýkám jen, že jsem si vdom toho,

jak mj námt, chceš-li mu býti pln práv, žádá od
tebe neústupn, abys tvoil ze zdrojv osobních a nej-

osobnjších, by nkdy i zpod masky objektivity a

historie. Zpod masky objektivity a historie: chci

vdom využíti zde tohoto dobrodiní, neocenitelného

práv pi látce tak subtilní jako jest látka má, která

volá pímo po svdcích, po mrách, po meznících a

hranících na map, toužící zaznamenati nkteré z ta-

žení a výboj duše zvaných tvorbou náboženskou.
Za takového svdka, kterého asto se dovolám v

dnešních vývodech, za živou míru pítomnosti, jako

živý pratyp uritých útvar a konstelací náboženského
karaktcru vybral jsem velikého genia náboženského,
Blaisa Pascala.

Pascal stojí na prahu moderní filosofie nábožen-
ské, souasn typ i osobnost, ád i bolest, klassik i

dvrník našich duší; nkdo, kdo pro zážitky a bolesti

nejosobnjší nalezl formu nejzákonnjší. Jsou v Pas-

calovi ásti zastaralé, v nichž hovoí k tob stará

racionalistická dialektika theologická se všemi svými
pedpoklady i dsledky slepé i trpné poslušnosti
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vícího, ale jsou v nm i ásti ryze moderní v nejkrás-
njším smyslu slova, v nichž jest duchová svo-
boda i náboženská tvorba v ní. Pascal také
první rozešel se s racionalismem a proti Cartesiovi

pochopil, že k životu a nejmén již k životu nejživj-
šímu a nejvroucnjšímu, to jest k životu nábožen-
skému, nestaí hrubý rozum geometrický: zde teba
jest smyslu jemnjšího, nástroje subtilnjšího, srdce,
které má své dvody, jimž neporozumí nikdy rozum.
Z kritiky náboženského cítní, které proniklo až k
dvojklanným koenm lidské velkosti i lidské bídy,

vynesl Boha jako postulát životní celosti a velkoduš-

nosti práv tragické: kdo hledá klid, tomu neteba
Boha, tomu postaí rozumáská filosofie; ale koho za-

žehla váše pravdy, nalezne odpov jen v Bohu.
U nho náboženství pestává býti abstraktní speku-

lací, která souvisí s životem jen nepímo, a stává se

otázkou životní, otázkou po životní síle a ušlechtilosti

lidské a jejím heroismu. První napovdl, že není

možno rozešiti náboženskou otázku jinak než tvr-
ím úsilím celé bytosti lidské. Od Pascala

v tomto smyslu vede již rovná dráha k Rousseauovi, ke
Kantovi, ke Kierkegaardovi až do filosof nejnovj-
ších, až k Bergsonovi a k pragmatistm : ti všichni jíž

po stopách Pascalových pekládají tžišt problému z

povrchové dialektiky rozumové v nejvnitrnjší stedy
lidské bytosti: v cit, vli, charakter; ve zkušenost

osobní a v rst osobnostní . .

,

IL

Ve vd útuje si lovk svt a život zpsobem
neosobním. Zjednodušuje pírodu: podává jas-

ný, souvislý, jednotný a pehledný obraz ehosi, co

jest nesmírn temné, peryté, rznorodé, rozptýlené
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a náhodné; pedpokládá rozumovým a sroz-

umitelným nco, co rozumovým a srozumitelným
naveskrze není; zpracovává fakta pírodní a ži-

votní uritým objektivným zpsobem, jemuž jde o to,

potlaiti na jevech co nejvíce jedinenosti a získati

z nich co nejvíce všeobecnin, zákon; a nejvyšší

touhou vdy bylo by, dobýti z nich jediný nejvšeobec-

njší zákon, který by objal všecko dní a svedl v jedi-

nou formuli všecku jeho rznotvárnost a rznorodost.
Vda svádí vci v sebe, zjednodušuje, sjednocuje —
její poslední princip jest úspornost, hospodárnost,

oekonomika. Jest karakteristické, že jsou kulturní

filosofové, kteí vidí hodnotu vdy v tom, že lovku
uspouje zkušeností.

Proti ní stojí náboženství a poesie nebo umní
jako výklady svta osobní a osobnostní; i ony touží po
tom, pojmouti a obejmouti svt a život a zútovati
si je, ale se stanoviska jednotlivcova: jednotlivec o

sob jest jim cílem, jednotlivci a jednotlivinám piklá-
dají jedinou opravdovou skutenost a jedinou oprav-
dovou hodnotu. Chtjí býti právy životu v celé jeho

šíi, v celém jeho kypivém. individuálním varu a bohat-

ství. Dobrému básníku není ani poslední a nejmenší
osoba jeho mén dležitá než osoba nejvtší; i osoba
nejmenší musí míti v dobrém dramat nebo román
nco ryze svého, co není možno vyvoditi z osoby
jiné nebo svésti v ni, eho nemá osoba hlavní, a práv
tímto ním ryze svým zasluhuje si pozornosti naší

i pée básníkovy na míst svém jako osoby ostatní na
místech svých.V tvorb básnické nezajímá mne lovk
vbec, nýbrž lovk zcela jedinený, jen jednou se

vyskytující ve svých zvláštnostech, lovk osobnostní,

a jest to již Evžen Ongin, a Andrej Bolkonský,

a otec Goriot, af Petr Verchovenski
j , a paní Arnoux;

vesms lidé zcela vymezení a urití se svými jedine-

7



nými vášnmi, povahami, chtním, rozmarem, cítním,
osudem, A v náboženství rovnž tak bojuje se o
spásu moji nebo tvoji, o spásu individua zcela

uritého; hraje se o celý život jedinený a nenávratný
a rozhoduje se o nm pro vnost. Možno mysliti si

situace dramatitjší a tragitjší? Bojuješ boj jedi-

neného dosahu a bojuješ jej ve vlastní osob, za
sebe, a není nikoho krm Boha tvého, kdo mže ti

v nm pomoci; avšak ani Bh tvj nemže toho bez
tvého piinní a bez tvé spolupráce. Nemáš možnosti,
dojíti sám o sob spasení, ale ovšem máš možnost,
zvoliti si zatracení a jíti k nmu. Není život kesa-
nv, takto pojatý, cosi velmi blízkého dílu básnickému,
drama jedinené hrzy a krásy? A by církev chtla
obejmouti a sjednotiti celé lidství, musí pes to všecky
jednotlivce pokládati za cíle sob samým; jest tu

stále soubor jednotlivc, kteí mohou býti spaseni

jen ve své osobnosti.

Jedinená krása kesanství jest pro mne práv,
v tom, jak pojalo a vyslovilo nekonenou cenu každé
lidské duše a nenahraditelnost ztráty její; neznám
idee vtší a naléhavjší básnicky, ani idee tragitjší.

Náboženství a umní shodují se v tom, že zá-

žehu jí a udržují víru ve skutenost jednotlivcovu a

v jeho nekonenou hodnotu. Vda dovede rozebrati

mne celého a rozložiti v prvky a složky obecné; vda
dá m.n vplynouti ve všeobecnost a dovede mne po pí-
pad na chvíli pesvditi, že není na mn a ve mn
nic opravdu a doslova mého, índividuálného, nedli-

telného a nesdíleného; vda dokáže mn po pípad,,

že co chci, dovedou záhy po mn nebo zárove se

mnou jiní stejn jako já a po pípad lépe a že typ

mj bude se opakovati po mé smrti, jako vyskytl se

na jiném míst ped mým zrozením; slovem, že objek-

tivn jsem jev jako sta jiných. A pece brání se
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všecko ve mn, pisvditi trvale k jejím argumentm;
a pece vím posledním nejhlubším vnitním uvdo-
mním, že mám zde úkol a cíl zcela jedinený,
v nmž nemže mne nikdo nahraditi, nikdo zastou-

piti; že ekají kdesi situace, jež jen já mohu rozuzliti,

že jsou osudn jedinená slova, obtížená smyslem,
která jen já dovedu pronésti neb vykiknouti, že jsou

bytosti, jimž jen já mohu býti ním. Vím to

a jednám podle toho: nechávám vdu vdou a

žiji život vedle ní a pes ni. Respektují ji na jejím

míst — studuji ji v knihách, experimentuji ji v labo-

ratoích, aplikuji ji v sále operaním nebo v továrn,
ovládám jí pírodu, pijímám, její výhody a užitky
— ale vládu nad svým nitrem jí upírám. A vím i víc;

vím, že i ne j exaktnjší vdec, a chce-li ve vd tvo-

iti, a chce-li vnášeti do ní kvas, vzruch a ži-

vot, m_usí svou vdu žíti; musí mu býti více než
pouhým zamstnáním: osudem, vášní, láskou. Vím, že

musí vtrhnouti celou nahodilostí a jedineností svého

já, celou zvláštností a výjimeností své osobnosti v

její objektivn methody výzkumné, obrátiti je k jinému
cíli, pojmouti jinak jejich smysl, ráz, úel, pehnísti

novým zpsobem t. zv. objektivnost; zúžiti nebo roz-

šíiti její dosah, pestavti ji njak, petíditi ji njak.
Vím, že i on, pokud jedná a tvoí, musí vycházeti z

ehosi jedineného a s poátku nesdlitelného, že

musí k obrazu umleckého díla pojmouti to, co zítra

vplyne ve všeobecnost objektivn prkaznosti a vtlí

se a vlení se klidn a pirozen v pokrok vdecký,
rozmnožujíc vdní lidské o novou svtelnou krpj.

III.

Tak a v tomto smyslu stojí proti sob vda na
jedné stran a náboženství a umní na druhé stran
jako pirození spojenci. Vda jest cosi objektivného,
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všeobecného a prkazného, poesie, umní a nábožen-
ství jsou záležitostí nejvnitrnjšího nitra jednotlivcova

a v tomto smyslu cosi, co se sdluje ne prkazy, ale

kontagiem entusiasmu. A liší se od sebe svým zro-

dem, svými kriterii jistoty, svým urením. íká se

o moderní exaktní vd, že chce získati pravdy a

že ví jediné zkušenosti, ale tato pravda a tato

zkušenost liší se zásadn od pravdy a zkuše-
nosti náboženské nebo básnické — užívá se zde stej-

ných slov pro vci základn rzné a vyvolává se bez-

dky zmatek.
Vda pracuje k obecné prkaznosti a proto není

v ní zkušenost ve vlastním smyslu možná. Zkušenost
jest jen tam, kde prožívám cosi a dožívám se ehosi
ve vlastní osob, kde dožívám se jakési promny
své osoby a její organisace, jejího uvolnní nebo
upevnní, pochyby nebo jistoty, kdežto pravda ve

vdeckém smyslu jest souhlas mezi fakty a soudy o
nich — tedy zásada konformity, zásada statická, ne-

dramatická. Proto vdecká methoda jest pozorování

jev a ne zkušenost; jevová skutenost a její kon-

formita jest poslední rozhodí instance vdecká, a

vdecká methoda jest tedy pirozen v pozorování

jev a v logických soudech odvozených z pozorování.

V náboženství naproti tomu pramenem poznání

jest vnitní zkušenost, cosi, co jsem prožil a mohl
prožíti jen já, který jsem prošel tmi a tmi jedine-

nými událostmi a iny, a co jest tedy ve své pod-

stat nesdlitelné; cosi, v em jest zrušen rozdíl mezi

podntem a pedmtem., cosi vázaného úpln na osob-

nost; cosi, eho nejsem pánem, eho si neukládám,

nýbrž co dje se se mnou a ve mn. ,,Nebyl bych

kesanem bez zázrak", opakuje po sv. Augustinovi

Blaise Pascal. Pascala zázrak svatého Trnu vyvádí

z pochyb, zjednává mu konené jistoty. Ped zázra-
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kem svatého Trnu „patero vt bylo pochybné — nyní
již není." Pascal dobral se svou vnitní zkušeností
jistoty bezprostedné — ne vnjší patrnosti nebo
shody. Dožil se jistoty, které nemže již pozbýti, jako
pe stromu nemže pozbýti objemu, jehož dorostl.

Vtlil ve svou osobnost nco, eho nemže odtud
ztratiti, le se ztrátou celé své bytosti.

A obdobn jest tomu v poesii a v umní. I umlec
a básník žije, to jest tvoí svou vnitní zkušeností, ne
pozorováním vnjšího svta; vnitní zení jest pri-
us, vnjší vidní pistupuje k tomu až na druhém
míst a jen proto, aby potvrdilo ne jemu, ale te-
tím pravdu jeho zení vnitního. Že umlec a básník
tvoí pozorováním vnjšího svta jest pedsudek natu-

ralistický, který neoprávnn smísil poznání vdecké
s poznáním básnickým. Že vnitní zení, intuice, obraz-

nost jsou tvrí orgány básnické a že pedjímají
skutenost t. zv. objektivnou, jevovou nebo empi-
rickou, vdli a cítili i básníci etiketovaní jako rea-

listé, pokud byli opravdovými básníky-tvrci, tak na
píklad Gustav Flaubert. Flaubert s rozkošnou naiv-

ností byl dokonce pesvden, že objektivna empirie

vnjšího svta má pímo povinností a úkolem, aby
potvrzovala jeho intuici, ztlesovala pedstavy jeho

obraznosti. Do ,,Pokušení svatého Antonína* chtl vlo-

žiti bájeného ptáka Dínoria a hovoil o nm se svým
vrným druhem, Bouilhelem; njakou dobu po té pro-

šla listy zpráva, že objeven byl na Madagaskaru
obrovitý pták, zvaný Epyorius. ,,Uvidíš", píše Flau-

bert píteli, „že to bude Dinorius a že bude míti er-
vená kídla".

IV.

Ale jsou podstatné rozdíly mezi vnitní zkušeností

vícího a vnitní zkušeností umlcovou a básníkovou;

vymeziti je není sice snadné, avšak nutné.
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Zkušenost vícího jest sice cosi jedineného,
vázaného zcela na jeho osobnost, ale není úpln jeho
majetkem — jest v ní závislý na svém Bohu. Pascal
zase pomže ti to pochopiti. Vnitní zkušenost, to jest

projev Boha jako nejvyšší jistoty jest mu aktem
milosti; Bh sám rozhoduje, má-li se projevit kesanu
nebo neprojeviti. Bh sám dává nebo odpírá nám
zbožnost, pi níž mžeme dožíti se jeho projevu. Ale
Bh není v tom již u Pascala zcela volný; i on má
jakousi povinnost k lovku. ,,Jest vzájemná povin-
nost mezi Bohem a lidmi v konání i v dávání . . .

Lidé povinni jsou Bohu, pijmouti náboženství, které

jim sesílá; Bh povinen jest lidem, neuvádti jich

v blud." Tedy zde vnitní zkušenost jest závislá na
Bohu, ale ne na libovli jeho; jest rázu mravní-
ho, založená na povinnosti a dokonce na povinnosti

oboustranné.

Jinak jest tomu u básníka nebo jiného tvrce
umleckého. Jeho vnitní zkušenost bude pravideln
postrádati tohoto rázu ethického; bude míti spíše na-

opak rys odboje nebo vzpoury nebo alespo dobro-
družství — nebude-li pímo protiethická, bude
alespo mimoethická. Odtud jev, že básník nebo

umlec cítí se tak asto tvrcem rovným Bohu, jeho

soupeem; a odtud i konflikty u tvrích umlc ná-

božensky založených mezí jejich tradicí náboženskou a

dobrodružnými zkušenostmi tvrími, kterých nedo-

vedli pochopiti, v nichž nedovedli se orientovati a kte-

rých nemohli se nedsiti. Odtud náboženské skrupule,

náboženská hypochondrie u Torquata Tassa a Jeana
Racinea; tito velicí tvrcové pomátli se na vnitních

zkušenostech, jež se jim zjevovaly a jejichž prame-

nem nebyl Bh náboženský: proti tmto vnitním
zkušenostem nenáboženským, ryze svtským, reaguje

u nich celé jejich uvdomní tradiního positivního
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kesana, pravovrného úda církve katolické, a uvrhu-

je je v nejmuivjší mravní vrtochy a trýzn, z nichž

není jiného východu než odložiti péro, vzdáti se tvorby
básnické. Zde stanul jsi poprvé tváí v tvá konflik-

tm mezi náboženstvím a umním, o nic mén dsi-
vým a trýznivým než konflikty mezi náboženstvím a

vdou. Není náhodné, že oba tito velicí básníci a mu-
eníci rozpor mezi poesií a náboženstvím žili za

jesuitismu, v dob barokové, kdy není náboženství

tvrího a kdy zbožností rozumí se jen trpné pe-
jímání racionalistických formulí; ve vku, kdy do-

vršuje se v katolicismu absolutism svtský i duchovní,

ve vku, který cele zmechanisoval náboženství i ná-

božnost až po mystiku, již odnervil v kvietism, v plané
snílkování a sentimetálniení; ve vku, který zasypal

struskami všecky prameny vnitního života individu-

áln náboženského.
A odtud vede již cesta k promethejství a k ti-

tanismu, k nadlovctví moderních básník Goetha,

Nietzsche, Dostojevského. Tvorba básnická a vnitní

zkušenosti jí pedcházející pojímají se jako cosi nejen
samostatného, ale pímo protináboženského: jako akt

mravní vzpoury, projev sebeurení a posvcení du-

chového, odboj inné, mravn tvrí volnosti proti or-

todoxní trpnosti a vázanosti. Goethv ,,Prométheus'*

nezapomenuteln symbolisuje práv tuto disposici,

v níž odboj cítí se jako akt mravn tvrí. ,,Hat mich
nicht zum Manne geschmiedet die allmáchtige Zeit

und das ev/ige Schicksal, meine Herren und deine?"

,,Hier sitz ich, form Menschen nach meinem Bilde,

ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu

weinen, zu geniessen und zu freuen sich, und dein

nicht zu achten, wie ich!" Srovnej s tímto hrd zpup-

ným postojem odbojn tvrím odevzdan pokornou

a slastn toužnou melodiku náboženské lyriky Raci-
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novy a porozumíš, že do doby necelého století, Jež
jest mezi tmito obma útvary básnickými, spadá ja-

kási závažná dissociace; vdomí umlecko-tvrí od-
louilo se zatím od vdomí náboženského, ustavilo

se samostatn, uvdomilo se sob úpln v celé své

mohutnosti a síle; a ruku v ruce s tím troufá si na-
hraditi funkci náboženskou, ovšem zpsobem, který
vícím starého rázu musí jeviti se asto protinábo-
ženským, nebo pímo bezbožeckým. Není náhodné,
že souasn skoro s Goethovým ,,Prométheem" po-
jímá Rousseau úlohu básníkovu jako úlohu nového
moderního knze nového, volného, ryze vnitního ná-

boženství, nevázaného na formy církevní — nábožen-
ství, nehájeného již argumenty racionalistickými,

nýbrž entusiasmem a ekstasí, které zdají se starým
ortodoxníkm pouhým esteticismem.

A odtud jest již jen krok k básnickým tvrím
duchm, kteí pojímají uvdomle svou tvorbu nejen

jako útok na starou, ztrnulou zbožnost asketickou a

jako její rozruchu, ale zárove i jako poátek
zbožnosti nové, bezejmenné, svtské, volné,

smlé, životu pitakávající.

V.

Povaha konflikt umní s náboženstvím žádá si

ješt urení ponkud bližšího.

ekl jsem již, že jako Draper napsal knihu o

djinách konflikt vdy a náboženství, stejn snadno

mohl by napsati nkdo djiny konfliktv umní s ná-

boženstvím. V této knize nalezl by pak místo na p.
Paolo Veronese a jeho spor s církevním soudem, který

— v dob protireformaní — shledával náhle, že šu-

mivá svtskost a perlivá opojnost životního kvasu,

jak podávala jej jeho lidnatá plátna, píí se požádav-
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km, jaké kladou církevní pedpisy na malbu nábo-
ženskou. Zde nalezli by také svou kapitolu etní bás-
níci a belletristé, zaznamenaní na indexu librorum
prohibitorum proto, že šíí nkteré filosofické nebo
vdecké nauky, odporující uením církevním, tak na
p.: Emile Zola pro svj, a domnlý, a opravdový
positivism, Maurice Maeterlinck pro svj a domnlý,
a opravdový pantheistický monism.

Mn nejde zde však tak o tyto konflikty vnj-
škové, jako spíše o vnitní kollise, které ply-

nou z toho, že se zásadn nepátelsky utkávají tvorba
básnická a tvorba náboženská; že tvorba básnická za-

bírá místo tvorby náboženské nebo vice verš a,

kdy náhlé uvdomní náboženské zavrhuje nebo o-

hrožuje tvorbu básnickou nebo umleckou, jako tomu
bylo u Michel Angela nebo u Tolstého v posledních
odstavcích jejich života: u jednoho mysticism, u dru-

hého racionalism náboženský odsoudil umlecké a

básnické dílo vku mužného jako zbytenou frivolnost

a jako pekážku spásy náboženské pro duši tvrcovu.
A ješt více než tyto kollise neplodné zajímají mne
kollise plodné tvrím zpsobem, kdy
tvorba básnická zasahuje a pesahuje pímo v tvorbu

náboženskou a revolucionuje ji, kdy básník jako

tvrce životní tvoí i nové koncepce náboženské, od-

porující starým koncepcím dogmatickým.
Prototypem takové kollise jest mn pípad Aischy-

lv, pípad básníka ,,Spoutaného Prométhea". Koncept
vývojový, který znepokojoval posud jen ecké fysiky,

domyslil a pehodnotil veliký tragik ecký v revoltu

mravn-náboženskou: jeho trilogie promethejská jest

pravzor titanismu zárove básnicky i nábožensky

tvrího. V Aischylov pojetí stává se lovk z tvora

a poddaného boh jejich druhem, dorstá jich odbo-

jem, pokrauje v jejich díle: bozi vyvíjejí se v lov-
15



ku a s ním. as jest zde spolupracovníkem na odboji
lidském; as pinese vítzství spravedlnosti; as, vý-
voj, pokrok stojí i nad bohy a jejich ukrutnou zvlí
a pivedou je posléze k pádu. ekové neznali dog-
matu v kesanském smyslu slova, ale pece lid e-
cký musil cítiti tuto koncepci jako útok na svou zbož-
nost, jako urážku svého nejvyššího národního boha,
Dia. Scholiasta vypravuje, že za básníkem, hrajícím

Prométhea v divadle Dionysov a vštícím v této ú-

loze Diovi konec vlády a pád s trnu, vrhl se na scénu
lid a ohrožoval jej jako rouhae a že básník unikl

smrti jen tím, že utekl se do orchestry a objal oltá
Dionysv. Budiž tato tradice pravdivá nebo nic, vý-

znamné jest pro mne, že vbec vznikla; nasvduje to

hlubokému otesu, jaký vyvolala básnicko-náboženská
koncepce Aischylova mezi jeho vrstevníky. Zde po-

prvé v západním svt odvážil se básník ehosi opra-

vdu dsivého a úžas budícího: tvoiti nábožensky ve
form revolty, která jeviti se musila prosté mysli rou-

hastvím; tvoiti náb o ž e n s k y, opakuji, ne
sloužiti svým umním hotovým theologickým názorm
a útvarm.

A stejného rázu jsou i kollise moderní poesie

s náboženstvím. Kdykoli náboženství ustrne na vnš-
nostech, na dogmatech a ritech, na historii a apolo-

getice, jakmile vyprchaly z nho život, naptí, tvor-

ba a vedraly se za n do nho uenost a novináství,

pejímá chtj nechtj úlohu jeho poesie a tvoí za n;
tak jest tomu zvlášt v naší dob, kdy i katolicism

i protestantism a ovšem i pravoslaví jsou v stagnaci

(vyskytá-li se jakýsi náboženský tvrí duch mezi
protestanty, jest zde mimo oficiální církve a proti

nim). Jest karakteristické, že práv v dob, kdy v

Nmecku v ritschlianismu kapitulovalo nábo-
ženství ped vdou, kdy slabošský purism svádl ná-
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boženství jen v subjekt, vybíjí se znásilnný nábo-
ženský genius tvrí v poesii a ve filosofii Nietzscho-
v: dnes snad již i slepcm jest patrno, že ateistická

revolta Nietzschova jest akt mravní msty, jak jest

cele nesena odporem k filistrovskému odbornickému
opatrnictvím a pechytra'lým distinkcím. A ob-

dobný jest význam Dostojevského pro Rusko; není

náhodné, že Rusové cítí vesms hluboké vnitní spí-
znní mezi Nietzschem a svým nejvtším básníkem
živototvornosti: i Dostojevského básnická myšlenka
jest zakuklená myšlenka náboženská, i on nese v so-

b kvas rasové zbožnosti a mystiky. Dnes již Nietz-

sche v Nmecku a Dostojevský v Rusku jsou chá-

páni a pojímáni nábožensky; ohrožují náboženskou
myšlenku svých zemí, podncují filosoficko-nábožen-

skou tvorbu národního rázu. Z pojednání a úvah Ar-
tura B o n u s a, nkdejšího pastora švýcarského, ze-

jména z jeho cyklu „Zur Germanisierung des Chri-

stentums**, hovoí to nejen intonací píbuznou Berg-
sonovi nebo pragmatistm, nýbrž blýská to i nietz-

schovským titanstvím: poznáváš ihned rasový mysti-

cism, penesený na pole nábožensko-ethické. Nábo-
ženství podle Bonusa, abych podal nejstrunjší sum-
mu z nho, jest pro lovka, ne lovk pro nábožen-
ství; není theorie, není dogmatu, jež mohly by státi

nad lovkem a vysloviti jej: jen jeho in, jeho vle
dovedou toho; vytváeti karakter a vli jest úkolem
náboženství a opravdová zbožnost jest výbojná a

tvrí; ze znmeného kesanství vyjde prý nová
vle k moci a k vlád nad dušemi, hrd vzdorné
smýšlení, které necítí Boha jako pána nebo nepítele,

nýbrž jako spojence a pivlastuje si jej ve svj nej-

vlastnjší statek a majetek.

V Rusku Solovjev, Merežkovskij, Ro-
zanov, Berajev domýšlejí, každý svým zpso-
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bem, rasov mystickou, nábožensko-tvrí myšlenku
Dostojevského a každým slovem ukazují, že jest on
otcem tchto hledatel ncvých náboženských symbolu
pro moderní Rus. Filosofie, z níž vycházejí, jest ve-
sms filosofie protirationalistická a protifilistrovská,

opravdová filosofie traginosti, toužící bo-
lest životní petvoiti a zbožniti v radost obti a vy-
koupení; oni všichni hnáni jsou ,,daemonismem pozná-
ní", jak ekl Berdajev, jenž nemá mezí a hranic; svo-
boda, z níž vycházejí, jest absolutná a nezadatelná,

a pímé prožití lidství a božství, by za cenu smrtí,

jejich vdí motiv.

Celkem a pehledn jest možno íci, že moderní
umní, moderní poesie jeví snahu, pejímati funkci

náboženskou a nahrazovati náboženství a to zpso-
bem dvojím. Jednak vytváí moderní poesie no-
vé hodnoty náboženské kultem vzpoury a od-
boje nebo alespo ukazuje k nim nepímo cestu, tak
u Richarda Dehmela v NmxCÍch, u Emila Verhaerena
ve Francii; a odtud pramení se práv boulivý, za-

chmuený, keovitý ráz moderní poesie a moderního
umní, jejich faustovská zvídavost a hloubavost, vý-

bušné naptí a výbojné experimentátorství; proti

klassické poesii, která se opírala o náboženské jisto-

ty zkodifikované ve formule a dogmata a byla proto
harmonická, vyrovnaná a intellektuáln vytíbená,
moderní poesie inspiruje se zejm vlí, její boulivou
tísní, jejím pekotným varem. Jednak v zemích a

duších rom.ánsko-latinských, v nichž ritus a kult, tato

spoleensky zhmotnlá stránka náboženství, mla
vždycky vtší význam než u národ severních, v ná-

rodech a v duších spíše smyslných než hloubavých
jeví se snaha, nahraditi mrtvý kult náboženský kul-
tem umní a penésti na nj tutéž úctu, opravdo-

vost, nesmlouvavou písnost, asketickou rozhodnost,
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které druhdy pinášeli církevnití vící svému ritu

a svému kultu. To jest s našeho hlediska smysl díla

Flaubertova ve Francii nebo Swinburnova
v Anglii; Flauberta a Swinburnea, obou duch v pra-

ksi životní atheistických, ale obou srdcí exaltovaných
a smysln obrazivých, kterým umní nahrazovalo ú-

pln církev, z níž vpravd byli vyšli: v jeho jmén
kodifikovali své pesvdení v estetická dogmata,
jeho jménem blahosílavili jedny a anathematiscvali
jiné. Dobe praví v tomto smyslu o Flaubertovi
jeho moderní žák a vyklada, Louis Bertrand; ,,Flau-

bert zahájil umní, které jest v jakémsi smyslu ná-

boženstvím tch, kdož ho nemají. Podávajíc integrál-

nou skutenost, jest formou poznání, methodou, jak

dojíti pravdy, ano dokonce i blaženého života . ,

.*"

VL

Abys pochopil tuto novou tvorbu nábožensko-
básnickou, její dramatickou povážlivost a její nebez-
peí, její ráz po výtce tragický, jest injutno, abys po-
ložil si vedle ní tvorbu, ekl bych, klassickou, ethicky

náboženskou a srovnal obojí. Prototypem tvorby
klassicky náboženské jest mn, jak jsem již ekl,
Pascal. Stojí mn svým tvrím inem na prahu mo-
derní filosofie náboženské. Pascalovo pojetí víry jest

nové, osobnostní, životné, ale pece ješt vázané, jak

jest tomu práv u klassicismu. Víru pojal jako práci,

povinnost, mravní naptí, tedy ryze ethicky. Ná-
boženství v jeho pojetí pestává býti abstraktním
úkolem theologie, který rozeší se díve i pozdji
jednou pro vždy dialektikou, a mní se v píkaz
neutuchajícho mravního boje o rst
duševní. ,,Ježíš skonávati bude až do konce svta:
nespme v této dob." ,,Pracujme, abychom dobe my-
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slili; to princip mravnosti". Víra náboženská jest zde
povinnost po výtce, povinnost, která nemá pohnutkou
ani smyslových, ani rozumových dvod vnjších, ani
užitenosti, ani autority, ani zvyku, ani módy, jen ne-
porušitelnou bezzájmovost svého naptí. Takto,
tímto ethickým idealismem víra ovládá život, vyku-
puje jej z asnosti a jejich nahodilostí, pemuje jej

v hodnotu, k níž i Bh sám má povinnost. Taková
jest životní tvorba náboženská podle Pascala: nebez-
pená, nejistá, dramatická — není pochyby; ale vedle
moderních vzbouenc pece ješt klidná a vázaná
na hodnoty objektivn.O boulivjší a temnjší jest sféra, v níž žijí

a tvoí moderní básníci nebo filosofové nábožensky
založení, Nietzsche, Dostojevský a mladší generace,

Bonus na p. nebo Berdajev. Nietzscheovi lovk jest

tvrcem Boha, Bonusovi jeho spolupracovníkem. Ber-
dajevu pímo unum necessarium živo'tia duchovního
a sám bytostný pedpoklad tvorby náboženské jest

naprostá, absolutní svoboda lidské osobnosti, „Svo-
boda stojí výše štstí, výše uspoádání života, výše
svta, jest vzácnost bezmezná a ped niím nemže
se isikloniti, ponvadž jediné nejvyšší jest absolutná
svoboda." Jeho smrtelný nepítel jest positivism, t. j.

názor, ,,v nmž uruje se lidskému snažení a životu

konená hranice a hranici té pipisuje se životnost a

životodámost." Zavrhuje ,,jakékoli hranice lidskému
snažení a životu, každou soustavu ohranieného uspo-

kojení a koneného vítzství." „Ve svobod stýkáme
se s jinými svty." Pro jeho náboženský názor jest

rozhodné, abys pochopil nejprve, že není ,,nic zapo-

vzeného, že není nic vedlejšího ani zbyteného v
ovoci se stromu poznání," Kde východiskem nábo-
ženské tvorby jest tato naprostá nespoutanost a p-
vodnost, tam ovšem pomr k Bohu bude jiný než byl
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u Pascala. Bh Berdajevv nejen že nebude Bh
msty, starozákonný Bh žárlivec a žehravec, ale ne-

bude to ani již Bh Pascalv, Bh, jejž pekládal si

autor „Myšlenek" asketicky v ,,zapomenutí svta a
všeho", v ,,sebezapení úplné a tiché".

Vedle takovéhoto myslitele moderního psobí
Pascal ješt jakýmsi dojmem askésc a odoso-
b e n í.

Berdájevu jest náboženství nutné proto, že chce
žíti vn jako osobnost, sjednocený se svtem svo-

bodn a nikoliv otroctvím zákon pírodních, a to

jest možné jen v Kristu, který jest mu Láska sama a

Svoboda sama, vykupitel osobnosti lidské ze všeo-

becnosti pírodního fatalismu, ze smrti,, „utvrdítel

jejího jsoucna ve vnosti".

A sobstanou úzkou duchovou asketinost Pa-

scalovu pochopíš teprve náležit, uvdomíš-li si, s jak

širokou velkodušností pojal proti nmu Solovjev ná-

boženskost jako princip, který musí pochopiti, obe-

jmouti, zachovati a posvtiti i všecku hmotnost a

tlovost. Ve ,,Tech pednáškách na pamt Dosto-
jevského" praví výslovn: ,,Obmezíme-li psobnost
božství jen na mravní vdomí lovkovo, popíráme
tím jeho plnost a jeho neobmezenost a nevíme v

Boha. Víme-li skuten v Boha jako v dobro, jež

nezná mezí, musím.e nutn uznati i objektivn vtlení
Boha, t. j. jeho sjednocení s bytostí naší pirozenosti,

nejen po duchu, nýbrž i po látce, a tím také s prvky
vnjšího svta. To znamená však uznati, že píroda
jest schopna pojmouti v sebe takové ztlesnní bož-

ství, a to znamená tedy viti ve vykoupení, posvcení
a zbožštní hmoty. Se skutenou a dokonalou vrou
v božství vrací se nám nejen víra v lovka, nýbrž
i víra v pírodu."
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Nyní není snad již pochyb o tom, o jde nové
tvorb nábožensko-básnické a ím liší se od onoho
útvaru, který lze nazvati moderním klassicisanem
náboženským a jehož typem jest mn Pascal.

Nestaí již povinnost a její vázanost, by ducho-
vá — hledá se volnost a svoboda; nestaí otectví boží,

zakládá se spolupracovnictví boží; nestaí mravn
duchové uvdomní lovkovo, touží se po posvcení
a zbožštní hmoty všetlesné; nestaí sebezapení
a zapomenutí svta, sní se o dobytí svta heroismem
a jeho láskou; nestaí již mír a klid — hledá se ra-

dost, vná radost vného života individuálného a

její vné opojení,

VIL

Kdo etl pozornji Nietzscheho a Dostojevského,
ví, jak celé jejich dílo prostupuje kult radosti a opojení

z ní: snaha, povznésti se svobodn nad princip pouhé
užitkovosti, hospodárnosti, utilitáství vdeckého,
touha po životním pebytku, po životné milosti, po
život z hluboká a voln nabíraném v hru lidskou;

ale ví také, že radosti dobírají se oba z nejstrašnjších

dissonancí a tísní a že dobírají se jí jaksi všemu na
vzdory, v položeních nejnesnadnjších a z položení

nejobtížnjších.

Veliký in Nietzschev, jehož dosahu tuším do-

cení až budoucí, jest, že proti Schopenhauerovi a

umleckým kvietísitm napovdl, jak tragedie jcsi

dílo životního opojení a životní radosti a že z ní ne-

vyvralo uklidnní a osvobození od vle životní,

nýbrž nové hlubší její rozdmychání. Filosofií
traginosti nazývám názor, který chápe tento

paradox a operuje jím: jak pohled na životní utrpení

neuí proti vší pravdpodobnosti popírati života a v!le
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k nmu, nýbrž pitakávati jim všemu na vzdory.
Kde tvorba klade se nad bolest i rozkoš, he-

roism nad píjemnost nebo nepíjemnost a nad užit-

kovost nebo neužitkovost, kde cílem není štstí, ný-

brž — práv dosažení cíle, aby mohl býti zítra zam-
nn cílem jiným a vzdálenjším i nesnadnjším ješt,

tam jest pipravena pda pro názor náboženský, ale

tam také stýká se umní s náboženstvím: obojímu
jde o prožití života co nejintensivnjší, obojí nebojí

se nieho více, než, že mohl by býti lovk oklamán
a podveden o svj údl životní a tím o samu látku

svého díla, o samu možnost a píležitost své tvorby.

,,Nechci svého štstí, chci své dílo."

V tom jest tragedie umním náboženským po
výtce a nebude jí nikdy rozumno filistry, kteí cht-
jí oblažovati lovka a nutí jej, aby dosahoval štstí

methodami zápornými: opatrností, s jakou se vyhne
všemu utrpení a ovšem i všem svodm — k velkosti

a heroismu. Kdykoli rozmáhá se utilitáství, jako

dnes, vždycky klesá pochopení pro tragedii. ,,Ne-
bute, dítky, heroické, budte moudré", radí a nejen
v ,,Monn Vann" staeckými, bezzubými ústy svým
osobám a nepímo svým tenám Maurice Maeter-
linck, a pan Kerr, Berlían, mu tleská. Heroism zdá
se mu dnes nemístný a zbytený, ne-li pímo škodli-

vý; nepotebujeme rek, nepotebujeme dobyvatel,
zdá se jemu i panu Babovi, jinému Berlíanu — ti

nám jen pekážejí: jest nám teba prostých dlník,
civilisaních pracovník, mechanik upravujících co
nejvtší poet osvtných žárovek novinových . . .

AU right! Ale na jedno zapomínají tito piinliví
Berlíané, kteí svým zpsobem a ve svém stylu

chtjí býti konen také právi životu: na to, že pra-

covníku brzy došla by látka, kdyby mu nepedcházel
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in tvrcv, který jest vždycky zkušenost nejosob-
njší a nejriskantnjší a jehož režie platí se — vlastní

kozí; in, který se prací civilisaní jen rozmuje a

zužívá.

Umní a náboženství mají opravdu jednoho spo-

leného nepítele: tvora, jemuž Hello íká Th o m m e

m é d i o c r e a Nietzsche Bildungsphilister;
lovka, jenž ví ve vdu a v její zpsobilost, ped-
vídati skutenost, a který zaizuje se podle toho, uží-

vaje jí jako vštkyn bouek a krupobití; muže tedy,

který nikdy nežije skuten ve vlastní osob, nýbrž
z druhé ruky, stínem: pozorováním, dohady, logickou
dedukcí, soudem, mkdy ne vlastní zkušeností; opatr-
níka a rozšafníka, který se vdou a civilisací pojišu-
je proti životu a jeho nevyzpytnosti, jenž jimi ušetu-
je se zkušeností; fanatika mjatematického a statis-

tického, který každé q u a 1 e pevádí si a pekládá
si v quantum a odosobuje si všecko osobní; a

tedy konec konc životního a kulturního píživ-
níka a ne dlníka, ne výrobce, ne tvrce — nebo
mezi tmito temi jest hluboké vnitiTií spíznní a ko-
nené sjednocení.

VIII.

Avšak krom tohoto pomru, kterým jsem se

práv obíral, kdy poesie a umní pebírá více mén
funkci náboženskou a. tvoí alespo zárodky píštích
pojetí a symbol náboženských, jest možný ješt mezi
poesií a náboženstvím vztah jiný: totiž ten, že poesie

opírá se v jakémsi smyslu o nábožen-
ství jako o hoto\-ý útvar životní a kulturní, v t 1 e-

nýv uritou spolenost národní astát-
n í; že s ním a pímo, a nepímo poítá j)ako s kon-
stantou.
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Všecka tvorba duchová, vdecká i básnická, d-
je se velmi nesnadno, není-li pímo znemožnna,
v dob úplného rozkolísání všech pomrv a úplného
uvolnní všech svazk kulturn životních a kulturn
spoleenských, v dob praktického bezvládí, rozvra-

tu a zmatku duší, kdy nestojí nic pevn; tvorba um-
lecká i vdecká jsou v tom smyslu innost theore-

tická, že pedpokládají uspoádání alespo nejzáklad-

njších otázek životných: „primm vivere, deinde
philosophari". Poesie zvlášt Jako umní družnosti

lidské, jako umní, toužící láskou uvazovati co nej-

více duší mezi sebou, sjednocovati entusiasmem co
nejvíce bytostí, pedpokládá jakési základní kon-
vence spoleenské a pedem nejdležitjší z nich,

konvenci národn-náboženskou. Ona jest práv ohni-

skem, v nmž mohou sejíti^se básník a tená a
v nmž mohou si rozumti; zárodek abecedy, kterou
mže a musí v celou orchestraci dorozumívacích a
jednotících prostedk vyvinouti a vytíbiti umlec-
tvrce. A umlec nebo básník sebe revolunji na-
ladný musí vycházeti z jakéhosi spoleného pedpo-
kladu, z jakéhosi nesporného pevného bodu, na njž
chce psobiti — jinak byla by snaha jeho illusorní a
ztracená pedem.

Umní a poesie chtjí atvoiti lovku nové
vyšší skutenosti, nové vyšší jistoty životní, ale to

pedpokládá, že jsou zabezpeeny duchové skute-
nosti základní. A hodnota náboženství a zvlášt o-

všem náboženství národního jest v tom, že vyjímá
nkolik posledních nejvšeobecnjších a nejzákladnj-
ších pedstav, pojm, cit, soud z všeobecného po-
chybovaství, ze skepse, zmny, diskusse, pohybu a

hypostasuje je v nejvyšší kriteria, v nepromnlivé
symboly a tím v nco, cio pevn trvá a stojí jako
sted a osa ve všeobecném víení a kolotání. Národní
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náboženství klade v pevnou životní osu jeden nebo
dva veliké soudy kulturn-životní jako bezesporné
statky a hodnoty, stejn bezesporné a jasné jako
krev a ple každého píslušníka národního, a tím u-
možuje básníku, aby nalezl a odvodil si míru všech
vcí lidských.

Jakým dobrodiním jest národní náboženství pro
básníka-tvrce, pochopíš nejlépe na píklad dvou
nejvtších moderních tvrc dramatických v romá-
nové form, na Balzacovi a Dostojevském. Jaký šíle-

ný, horený život až fantomatický mohli rozvíiti tito

dva básníci na obvod, kdyžt mli nepromnný pev-
ný sted v národním náboženství a jeho nkolika
laxiomatech! Jen tím, že mli k emu vztáhnouti ten-

to rej, že mli pro jeho odstedivost sted, mohli vy-
volati tento úžasný pohyJi: jinak musili by se na nm
roztíštiti, utonouti v jeho víném pekotném chaosu!

Balzacovi jest katolicism národním náboženstvím,
z nho odvozuje poslední svá kriteria spoleensko-
politická: svj royalism, kontinuitu rodiny národní a
nedotknutelnost krále jako otce této národní rodiny.

Není mu státu a života státního bez moci, která se

nediskutuje, bez ústední osoby královy. Ústy vévo-

dy Chaullieu mluví romanopisec: ,,Uíznuvši hlavu

Ludvíku XVL, Revoluce uízla hlavu všem otcm.
Jsem z malého potu tch, kdož chtjí odporovati to-

mu, co nazývá se lid, v jeho zájmu dobe pochope-
ném. Nejde již o práva feudální, jiak (se ík^á hlupcm,
ani o šlechtictví. Jde o stát, jde o život Francie.

Každá zem, která nemá základu v moci otecké,

nemá zabezpeené existence. Odtud poíná se žebík
zodpovdnosti a podízenost, která stoupá až ke krá-

lm. Král, to jsme my všichni. Zemíti za krále, to
zemíti za sebe, za svou rodinu, která nezeme jako

nezeme království."
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A podivn dotkne se t, teš-li v Dostojevského
„Denníku spisovatelov" vty, které jsou pímo pen-

dantem a folií k tomuto Balzacovi.

,,Car jest našemu lidu otcem a lid chová se k n-
mu jako dít. V tom jest obsažena myšlenka neoby-
ejn hluboká, pvodní. Car není lidu vnjší mocí,

není mocí njakého vítze, nýbrž jest mocí všená-

rodní, všesjednocující, po níž lid sám touží, kterou

ve svém srdci vypstovaly pro niž se chvl, nebo jen

od ní oekával svj východ z Egypta."

I Dostcjevský má své poslední jistoty, svou míru,

jakou mí lovka, z národního náboženství, v nmž
jsou mim.o diskussi, a z nhož se v pokoe pijímají:

jsou jimi ruský pravoslavný lovk, ruský Kristus,

ruská theokracie jako ideální uspoádání a úprava
národní spolenosti lidské — totožnost a splynutí

moci svtské s mocí duchovní v lásce kesanské a
pro služby lásky kesanské.

Jen v tchto pípadech, kdy má básník oporu
a míru všech vcí v národním náboženství, jest mož-
nost nejvyššího pathosu básnického: jeho jedinená
tvorba pechází tu pímo v majetek národní, mezi
tvrcem a tenáem jest spolené medium, totožnost

výrazu a symboliky duchovní; tená domýšlí-do-
tváí správn básníka-tvrce: vycházejí oba ze stej-

ných princip, mají stejná poslední kriteria života i

smrti. A zde jest také možno, vyvinouti nejvyšší pla-

stiku životní, ponvadž o smyslu životním není
konec konc nejistot a spor; zde básník-tvrce mže
soustediti se úpln na to, aby objal život v jeho jedi-

nenostech, v celé jejich šíi, v celém jich bezmrném
kypivém bohatství. Úkol badati, zvídati, hloubati ve
smyslu diskussi a debat reformn-politických jest

omezen ve prospch úkolu lásky: vyvolávati a
tvoiti v lásce životné a jejím opojení. .
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IX.

Náboženské vdomí a ješt více náboženská
tvorba jest princip života vniterného a duchového,
touha po dokonalosti, touha a síla, žíti v duchu a v
pravd. V nitru jednotlivcov, v jeho svdomí zaže-
huje se plamen lásky a životní tvorby náboženské;
odtud povznáší duši zanícenou náboženskou tvor-

bou nad jevové zákony empirické a historické, které

ji uj armovaly a poutaly; zde zakládá si íši svobody
a síly nepemožitelné a odtud vylévá se posléze
ve vnjší svt, v život národní a spoleensky, který
touží pemniti, petvoiti k svému podobenství a

obrazu: odtud, z tohoto ohniska záí, sálá, myslí,

chce, jedná, petvouje a vytváí.
Náboženské vdomí vzniká v nitru jednotlivcov,

zdokonaluje je a vytváí je v orgán nejintensivnjšího

života, který slévá ve svém žáru všecky síly duševní.

V tomto smyslu jest správné, hovoí-li se o mystice

jako o podstatném a snad dokonce i základním živlu

náboženském.; opravdu, každý intensivní život ná-

boženský blíží se alespo mysticismu, a v mysticismu
ohrožovala se a obrodila se nejednou náboženství,

ohrožená scholastikou a jejím sprahlým formalismem.
Ale mystika není kvietism, mystika není neinná
kontemplace; pravá mystika byla vždycky inná: vy-

bojovala si Boha pedem a mimochodem i svt . . .

Bossuet k boji proti Fénelonovi a naukám Mme de
Guyon posiloval se etbou mystik pravých; a inný
mysticism nalezneš u pramene skoro všech velkých
hnutí nábožensky i spoleensky obrodných.

Náboženské vdomí, opakuji, vzniká tedy v nitru

jednotlivcov a opírá se o n a bude se stále o n
opírati; avšak zárove, pirozen, touží sdliti se, u-

skuteniti se ve svt vnjším a hledá a nalézá ihned
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prostedky, jak psobiti v život hromadný, národn-
spoleenský a jak vtliti se v nj. Rozum, logika, in,
praktika, družnost spoleenská a její orgány a insti-

tuce — to všecko jsou mu prostedky vhodné, aby
jimi zakládalo to, co pokládá za íši boží na zemi.

Takový jest pvod dogmat a rit, tchto obou
tak sporných pojm náboženské filosofie, o nichž

tvrdívá se asto, že není bez nich náboženství. Nevím,
je-li to správné; jisto jest jen, že není bez nich cír-
kví. Prostá pravda jest, že kesanství pi dobré vli
obešlo by se bez dogmat a rit. ,,Modlete se v duchu
a v pravd", pravil Kristus; a jindy; ,,Bute dokonalí
jako otec váš v nebesích dokonalý jcs' — to všecko
elí ritm a dogmatm, pokud strhovaly by nábo-
zenskost v materiálnost, poutaly ji a vznily ji ve
formulích a zotroovaly ji v routinu.

Historicky ovšem v kesanství vyvinuly se i dog-
mata i rity, a jest otázka, jak jim rozumti jako funk-
cím života náboženského a jaký smysl mohou míti

pro umní a tvorbu umleckou.
Do nedávná pojímalo se dogma poznatkov; hle-

dlo se na n jako na zastaralou a pekonanou pouku
vdeckou, která chtla logickým jazykem a logickými
dvody dokazovati nco naukového. Ale stanovisko
toto jest úpln pochybené: dogma nemá a nemlo ni-

kdy úelu naukového a nemohou dotknouti se ho
proto objevy vdy o pvodu vcí. Ráz dogmatu byl

vždycky symbolický a praktický: jest jen

rozumová stopa a hmotné znamení vle náboženské,
inu náboženského, který tudy prošel na svém taže-

ní a výboji. Dokazovati nco rozumov nebo form.u-

lovati nco rozumov není a nebylo nikdy úelem
dogmatu; naopak: úel jeho byl vždycky naukov ne-

gativný — chtly se jím vždycky vymeziti jen sm-
ry, v nich leží tajemství, jež unikají rozumové-
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mu pezvdu. Jako formule má dogma význam
prakticky-sociální: zhmotuje vnitní život a sdružuje
všecky, kdo prožili uritý vnitní dj nebo akt ná-
boženské víry, kdož prošli zejména uritou její krisí.

A obdobn ritus jest spoleenské osvdení ví-

ry, znamení jednoty: v nm obcují jednotlivci s jed-

notlivci a jednotlivci s církví. Náboženství kesanské
vychází z tohoto pojetí ritu: nikdo nevidl Boha, ale

obcuji-li vící v lásce vespolek. Bh jest mezi nimi.

Bh stává se jim skuteností a pítomností. Bh jest

láska a láska jest sjednocení; proto sjednocení obce
vících ritem jest funkcí náboženskou. Náboženské
vdomí pirozen touží, sjednotiti všecky duše: entu-

siasm jest život, jímž žije, a entusiasm to ohe, jenž

chce býti penesen na nejvtší poet srdcí — ohe,
jenž pesvduje tím, že se sdluje a že zažehuje; a
entusiasm obecnosti naopak zase odrazem stupuje
a zmocuje vnitní subjektivné vdomí náboženské,
z nhož pvodn vyplynul.

Odtud snaha náboženského ducha, aby sjednotil

ve svém entusiasmu životném a svým entusiasmem
životným nejvtší poet duší, aby nejen ovládl pí-
tomnost a budoucnost, nýbrž zachoval i minulost a
sjednotil ji njak s nimi; a proto udržuje nebo obno-
vuje nkdy i formy zcela historické, neaktuáln již,

pes než již život pešel a jež jsou již jen jeho stopami:

sjednocuje se jimi s dušemi vících dávno mrtvých,
jichž byly kdysi výrazem bolestn živým.

A tímto kultem entusiasmu spoleenského a v-
le k nmu sbližuje se zase náboženství s umním a

s poesií j a náboženství mže jim v tom býti nkdy i o-

porou nebo vzorem. Umní a poesie zvlášt jest nejen

tvorba z lásky, z její žhoucí intensity, nýbrž pímo
tvorba lásky, nejvtšího množství životní družno-

sti; umní a poesie kultivují lásku jako nejvtší množi-
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tclku vztah mezi lidmi a tím stupovatelku pro-

stedk výrazových: ona jest tkalcem nejbohatší tká-

n duchov, v niž zapádá život.

V tomto smyslu dal se pouiti katolickým ritem

na p. Paul Claudel, dramatik tvoící z lyrického

varu a pekypní: jemu ritus dal píklad formy a for-

my nejsrozumitelnjší a nejjasnjší duším vícím.
Ale Claudel není sám, kdo pochopil ritus jako nej-

draznjší a nejnaléhavjší formu družnosti a sdílno-

sti a tím jako zdroj jedineného pathosu. Jakou adu
výrazových úin poskytla na p. Baudelairovi kato-

lická ritualistika, tebas jen v „Litaniích k Satanu",
kde ovšem slouží náboženské revolt. A není možno
vyísti ani všecky pedstavitele moderní visionáské
lyriky hromadn patetické — jsou mezi nimi i Nietz-

sche i Slowacki, Mickiewicz i Dehmel, Verhaeren
i Whitman — kteí opeli se ve své tvorb básnické
o formy a formule náboženské vle k entusiasmu a

k vlád nad dušemi.

X,

Karakteristické pro moderní filosofii nábožen-
skou jest, že poíná patrnji a patrnji cítiti nábo-
ženskost jako cosi, v em vle životní a zvlášt vle
tvrí jest stedem, temným i ohnivým zárove; jako

touhu i potebu, sen i nutnost, uskuteniti pln a beze
zlomk svj životný nebo tvrí in.

Pihlédneš-lí blíže, vidíš, že tyto moderní kon-
cepce náboženské jsou rozštpeny v pojetí pragma-
tická a v pojetí tragicko-heroická. A opravdu, pomr
k božství jest a bude vždycky podstatn dvojího pro-
tivného rázu, a protichdnost ta nalézá a nalezne
vždycky svj odraz a výraz i ve filosofii náboženské:
chudí a slabí potebují a budou potebovati božství
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vždycky jako opory a posily, jako neho, co sílí

a sjednocuje a dává ti teprve plnou vládu nad tvou
duší, vybavujíc z ní všecky latentní schopnosti a vlo-

hy a pemujíc sny, touhy, možnosti ve skuteoiosti
a iny; a silní a mocní „potebují" a budou „potebo-
vati" ho ve smyslu zcela jiném, opaném, jako svého
doplku z pocitu agonálného, jako druha nebo sou-
pee a vždycky jako spolupracovníka v nejvyšším
smyslu slova — v obojím pípad jest nutností, tebas
jevilo se chudým a slabým v druhém pípad luxem.

Abych se však netíštil: na náboženských pro-
jevech poíná se dnes cítiti již a chápati již tento
temný spodní proud živototvorný o nej-

rznjších formách a odstínech; rozumí se již pon-
kud, že tato vle živototvorná jest prius a intellekt

i cit že jsou jen jejími nástroji, jichž užívá ke své rea-

lisaci; poíná se chápati již, že božství není objek-
tivna konstanta, nýbrž výraz znova a znova vy-
tváený a že všecky formy nebudou nikdy nic víc

než výrazy historicky ztuhlé a spoleensky více mén
orientan potebné.

A zde jest rozhodný bod, v nmž stýká se mo-
derní náboženství s moderní poesií. Nová poesie
orientována jest také cele k vli žívototvomé; touží

po tom, aby jí a v ní byl ozdraven, obrozen, zcelen

lovk; aby jí ovládl úpln svou duši a dobyl z ni

všech jejích možností, v nž ztratil již víru; touží

dáti lovku nové vyšší jistoty než jsou pseudosku-
tenosti odmocnného stínového života, žitého v lo-

gických abstrakcích. A vznikly-li moderní filosofie,

jež kriterion pravdy nekladou v konformitu logickou,

v souhlas mezi vcí a intellektem, odpovídá jim mo-
derní poesie obdobn prohloubením dje tvrího:
ne forma ve smyslu myšlenkového kadlubu a logické-

ho schématu, nýbrž výraz a bohatství jeho drama-
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tického naptí cítí se zde dnes jako rozhodující. _'Hle-

dá-li se dnes v náboženskosti poslední sesílení koen
lidské osobnosti, radost opwDJení životního, sympatie
všelidská a všetlesná, íše milosti, radosti, svobody
nad íší pírodní nutnosti a smrti, síla, která za-

chovala by jednotlivci jedinenost i v hromadách nej-

vtších a zachránila jej z obecné nivellacc a opatila
mu samotu i v davech — o totéž usiluje moderní poe-
sie ve své oblasti a svými prostedky.

Proto jest také ráz dnešních konversí zcela rz-
ný od rázu konversí z let osmdesátých a devadesá-
tých minulého století. Nejde nikterak dnes o „umdle-
njé^duše" garborgovské, které, unavené a zmaJlátnlé
životem a trosenice rozumové, nervové i mravní,
hledaly dímotného, otupujícího klidu a zapomenutí
v positivnem náboženství a v církvích; naopak; jde

dnes o básníky, kteí jako Paul Claudel v tvrí muž-
nosti a mohoucnosti touží po posilnní své vle k akci

co nejširší a chtjí získati od nejpositivnjšího a nej-

sociálnjšího náboženství jako je katolicism tajem-
ství vlády nad dušemi, nebo o básníky typu Francis

Jammesova, již od sprostných srdcí vících uí se

sladké, pokorné moudrosti a radosti z životných a
pírodních jev zdánliv nejmenších a nejnepatr-

njších.

Konvertité z let osmdesátých a devadesátých mi-

nulého vku, Verlaíne, Coppée, Huysmans, byli do
znané míry sensiualisté a impressionisté, lidé nervoví

a náladoví, kteí hledali v katolicismu bud nové sen-

sace posud nepoznané nebo narkotikum pro marný
odboj svých zmuených srdcí; byli bud labužnití roz-

košníci a zvídaví smysloví experimentátoi nebo pe-
sycení misanthropové nebo obojí zárove; pokud jsou

vyznavai mystiky, jest to mystika nepravá: smyslov
estetická a kvietistická. Hledají-li dnes konvertité v
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církvi Jistotu a pokoj, jest to práv nco zcela jiného
nez dímotn narkotický klid konvertit z let osmde-
sátýcn a devadesátých: jest to jistota tvrí a pokoi
radostn živý.

'

Tebas není možné, všecky tehdejší konverse —
na piklad hned konversi Huysmansovu — odsuzova-
ti jako úpln estétské, jsou dnešní konverse pece
zcela patrn jadroiijší a náboženštjší a tím i s naše-
ho stanoviska, které není dogmatické, zdravjší.

XL

^
Vyv^odím z toho, co jsem zde ekl o pomru um-

ni a náboženství, pímý požadavek na poesii, aby bv-
la náboženská? ' j y

Nic není mn vzdálenjší, než pedpisovati bás-níkm cokoliv a nejmén již programovost nábo-
ženskou; to bylo by zvraceti na ruby mou myšlenku
a upadati v racionalism nehoráznjší než ten, kterému
toužíme se vyhnouti. Básníkm pímo možno íci
jedme, jako ostatn všem lidem: bute upímní do
krajnosti a nevylhávejte nic tam, kde nic necítíte. Ne-
myslite-h nábožensky, neívoíte-li nábožensky-životn,
ncvyslcvujte ani jediné písmeny z tchto slov, jinak
množili byste náboženskou mrtvolnost, a té beztak
jest tolik, že zahnila od ní nejen zem, ale i samo ne-
be^ I s náboženského stanoviska a práv z nho
upímný bezbožec má mnohem vtší cenu než šarla-
tán mysticismu, vylhávající inspiraci, které nemá, líí-
cí entusíasm, jenž jím nevlá a z nho netryská; tchto
lidí práv teba jest varovati se Jako jediných škdc
pravé kultury náboženské: z d r ž u j í _ a tím jediné
možno jest škoditi v oblasti náboženské; nevím totiž
slovu Lessingovu, že neteba míti na spch, ponvadž
máme ped sebou celou vnost — naopak: nikdo ne-
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má mén asu nazbyt, než kdo chce míti ped sebou
vnost. A bezbožectví jiako všichni vnjší nepá-
telé silné náboženskosti jen prospívá: není-li i novou
zakuklenou formou náboženskosti, jako asto bývá,
je-li i pouze negativné, nutí alespo jako pekážka
vyvinouti všecky síly entusiasmu a lásky a tím spolu-

pracuje nepímo na životní tvorb náboženské.

Avšak není-li možno íci nic básníkm o jejich

inspiraci, ponvadž neurují si její ráz a nevolí si

její druh, jest možno pece íci nco o p o e s i i nená-
boženské a náboženské a o vzájemném jejich pomru.
Není mn nejmenší pochyby o tom, že poesie ve svých
stedníchpolohách mže se velmi dobe obe-
jíti beze vší náboženskosti, jako jest opravdu možné
dobré a zdravé umní beze vší duchové dramatinosti,
umní, jež opíjí se chvílí a tone cele v jejím vteino-
vém prchavém kouzle. Zajde-li na píklad básník do
les nebo na louky prožít zde slunný den ve hrách
s milenkou, s ženou, s díttem, opíjí-li se tu varem
své zmlazené krve, splývá-li panteisticky s pírodou a

vysloví-li pak adaekvatn tyto smyslové impulsy,

zachytí-li tuto lehkou pnu, životní duhou hrající —
eho více možno žádati od nho? Dosti uinil a dal

dosti: stvoil takto po pípad dokonalé teplé lyrické

básn šastné pohody a mkké smyslné nhy, a m-
žeš mu býti za n upímn vdný. Ale chci-li uriti

místo jeho v duchové hierarchii, jest mn piznati, že

jest spíše požíva a rozkošník než tvrce,
ponvadž tvorby není bez nebezpeí a zápas o nej-

vyšší.

Je-li údlem poesie — a já soudím, že jest —

-

dáti pocítiti ti, co jest to býti lovkem v plném smy-
slu a dosahu tohoto závažného slova, tajemstvím ob-

tíženého, neobejde se bez náboženského cítní a hlavn
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ne bez náboženské tvorby, kteráž jest dtichová dna-
matinost a traginost po výtce. Je-li kouzlo tvorby
básnické v zápase a jeho nebezpeích, jest nejvyšší a
nejvznešenjší tam, kde bojuje boj Jakubv s and-
lem: ,,a nepustím t, le mn požehnáš". Jsou jedi-

nené kontrastné akordy lásky a hrzy, odboje a víry,

pokory a vzdoru, které zmítají jen hrudí lovka ná-
boženského a jimž rovných nebo podobných nenalezneš
nikde již jinde: vysloviti je jest tolik jako rozšíiti

hranice výrazu i obsahu lidského, peklenouti protiv-

né póly, vztýiti majákové typy na temných pobežích
Ultimae Thulae.

Pi tom nesmí však poesie opustiti svou oblast a

odhoditi své prostedky a nástroje; jako Antaeus jest

silná a nepemožitelná jen tehdy, dotýká-li se rodné
pdy svýma nohama. Páti si poesie náboženské, není

tedy pání, aby poesie par lafras ovála stará

dogmata nebo popisovala rity, opájela se kadi-

dlem, zpvem chrámovým, hudbou varhan, ministran-

tila nebo kiostelniila pi obadech církevních — to

všecko jest mn náboženskost stejn mrtvolná jako

mrtvolná poetinost. Chci-li i od poesie tvorbu životn
náboženskou, chci, aby byla nejprve celou a dokona-

lou poesií s celým naivn sladkým smyslem skute-
nostným, v nmž nemže jí nahraditi náboženství,

jako ona nemže nahraditi jeho v jeho vlastní oblasti

duchovn mravní. A práv od poesie náboženské budu

žádati, aby jejím ústedním nervem byla tlesnost, jež

touží býti posvcena, a svoboda, která doufá býti zbož-

štna v lásku.

Konený pomr mezi náboženstvím a umním
-vidím tedy v tom: soutž a spolupráce v úplné vol-

nosti a pi úplné samostatnosti; rznost cest a metod

pi výboj nosti stejn vroucí. Toužím-li po znábožen-

štní poesie, chci tím její sesílení a ne její porobu;
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a zejména nechci, aby utonula v náboženství a nej-

mén již v nkterém positivnem náboženství histori-

ckém; nechci tím tedy ani askese, ani mnišství, ani

návratu do stedovkých katedrál, nýbrž kult drama-
tických sil životných i vesmírných, opravdovou tvor-

bu v celém smyslu «,lova.
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